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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja poročilo o politiki konkurence za leto 2008, zlasti glavno poglavje o kartelih 
in potrošnikih; podpira ustanovitev enote za odnose s potrošniki; ugotavlja, da karteli 
povzročajo škodo potrošnikom; obžaluje, da potrošniki težko izkoristijo prednosti 
konkurence;

2. poziva Komisijo, naj oceni rezultate konference COP15 in njene posledice za 
konkurenco;

3. poziva Komisijo, naj v naslednje poročilo vključi glavno poglavje, namenjeno malim in 
srednjim podjetjem ter konkurenci; opozarja na visoke stroške patentnega sistema za 
mala in srednja podjetja, ki izhajajo zlasti iz tveganjem sodnih postopkov, ki jih sprožajo 
„patenti škrati“; opozarja na odprto inovativnost in skupnosti znanja; poziva mala in 
srednja podjetja, naj izkoristijo rezultate sedmega okvirnega programa za raziskave z 
odprtim dostopom;

4. poziva Komisijo, naj preuči, kako različne sheme državne pomoči v avtomobilski 
industriji izkrivljajo konkurenco ter v kolikšni meri prispevajo k drugim ciljem 
Skupnosti, zlasti k trajnosti in okolju prijaznim tehnologijam; poziva Komisijo, naj oceni 
konkurenčnost na tem trgu, zlasti odnos med proizvajalci originalne opreme in dobavitelji 
prvega in drugega reda;

5. pozdravlja preiskavo Komisije v energetskem sektorju; poziva Komisijo, naj preuči, v 
kolikšni meri pomanjkanje naložb v infrastrukturo, zlasti v medsebojne plinske in 
elektroenergetske povezave, ovira konkurenco;

6. poziva Komisijo, naj oceni, kako nacionalna pravila za javna naročila in razlike med 
državami izkrivljajo konkurenco in v kolikšni meri bi jo lahko spodbudili, če bi se 
okrepila merila za razpise, tako da bi vanje vključili socialne in okoljske vplive, kar bi 
konkurenco preusmerilo k inovacijam;

7. obžaluje, da na področju telekomunikacij ni dovolj konkurence; poziva Komisijo, naj 
poveže konkurenčnost z obsežnimi naložbami in o tem poroča; zahteva, da se izvede 
nova preiskava panoge; vztraja, naj Organ evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije spodbudi konkurenco zlasti s primerno analizo trga; zato vztraja, da se 
njegovemu sekretariatu v ta namen dodeli dovolj sredstev.


